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Referat bestyrelsesmøde Søndergårds Villaby 

Lørdag den 10. december 2016 kl. 10.00 hos Per. Alle deltog. 

Godkendelse af referat fra sidst. 

Referatet fra sidst blev godkendt. 

Kort orientering omkring foreningens økonomi og containere. 

Der er en enkel restance og der bliver rykket for betaling. Der er forhandlinger i gang 

med container leverandøren, som forventes afsluttet om kort tid. 

Status på Nabohjælp. 

Bestyrelsen udarbejder et julekort, som omdeles til den enkelte husstand. Der vil 

være en henvisning til Nabohjælp for at få flere medlemmer ind i ordningen. 

(”Julekortet” er efterfølgende ændret til en generel orienteringsskrivelse pr mail) 

Kommentarer til affaldsordningen. Lever man op til 

serviceaftalerne etc. 

Affaldsordningen blev diskuteret og andre kommuners løsning blev kort berørt. Et 

enkelt medlem har meldt ordningen fra. 

Lokalplan 131 handler om ombygning af vandværket. Danmarks 

Naturfredningsforening er imod.  

Bestyrelsen vendte lokalplanen og vi har ikke nogen indvendinger mod ændringen af 

lokalplanen. Den er fornuftigt underbygget og en ombygning af de eksisterende 

bygninger anses for at være i orden. 

Fastelavn – dato. 

Datoen er den 26. februar 2017. Der indkaldes til fastelavn og tøndeslagning, som i 

2016. 

Dato for generalforsamling, sted, forslag til valg etc. 

Vi kigger på muligheder enten i multihallen eller et lokale på Søndersø skolen. Datoen 

er foreløbig sat til torsdag den 23. marts 2017 alternativt den torsdag den 16. marts 

2017. Det overvejes at bede historisk forening holde et foredrag om vores egn. 
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Bestyrelsen:  

Gert Thomsen modtager genvalg 

Kurt Sieben ønsker ikke genvalg. 

Bestyrelsen forsøger, at finde egnede emner til bestyrelsen. 

Bestyrelsessuppleanter: 

Svend Aage Jensen modtager genvalg? 

Revisorer: 

Poul H. Pedersen modtager genvalg? 

Revisorsuppleant: 

Wagn Winkel modtager genvalg?  

Klimatilpasningsprojektet 

Bestyrelsen talte om det vigtige klimatilpasningsprojekt, hvor vores område er blevet 

prioriteret pga. de mange vandskader ved ekstreme regnskyl. 

Det er vigtigt at alle medlemmer er opmærksomme på projektet, engagere sig i det 

og følger med i hvad det kommer til at betyde for netop dem. Det blev besluttet at 

informere medlemmerne om status i en julemail og specielt henvise til 

informationerne fra kommunen på dette link www.furesoe.dk/klimaprojekt.  

Efter bestyrelsesmødet blev det yderligere aftalt at opfordre medlemmer til at komme 

med eventuelle tilkendegivelser og synspunkter på info@soendergaardsvillaby.dk 

inden den 12. januar, således at bestyrelsen samlet kan aflevere materiale til 

kommunen, inden projektet kommer for langt i detailprojekteringen. 

Badebro ved Søndersø 

Sagen lever i bedste velgående, og med lidt held kan vi til sommer have en badebro 

midt ud for vores forening. Afventer svar fra fonde om donationer. 

Eventuelt, herunder fastlæggelse af næste møde. 

Næste møde er lørdag den 14. januar 2017 kl. 10.00. 

 

 

http://www.furesoe.dk/klimaprojekt
mailto:info@soendergaardsvillaby.dk

